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r EDITORIAL 

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: GARANTIA DE 

Fa pocs dies, en sortir de casa, una dorta gran 
se m'adreçà per proposar-me ura qüestió que creia 
d'interès general. Ho féu, però de manera tímida, 
com disculpant-se pel que jo pugues interpretar 
com una intromissió. En contestar-li jo que la 
millor manera de millorar el poble era coneixent les 
necessitats de cada un dels veïns, i que la manera 
de saber-ho era parlant-ne, se li descarregà la 
consciència d'intranquil.litat. 

Hem de parlar i escoltar per conèixer. Hem de 
parlar del què ens preocupa per trobar-hi solucions, 
i ho hem de fer ja I Ès per això que penso que el 
que avui podríem analitzar és l'Ajuntament com a 
eina de participació ciutadana. 

Estem a pocs dies vista de la inauguració de la 
Llar del Jubilat i de l'emissora municipal de F.M. 
Ambdues coses esdevenen i s'adrecen a la partici
pació: la primera fou engendrada en els cors dels 
nostres pares i avis en trobar-se en la necessitat de 
poder-se recollir en un local propi on fer la partida 
o gaudir de les llargues estones de tertúlia. Un local 
on canalitzar tota una comunitat d'activitats, idees, 
pensaments, sentiments que homes i dones que 
quasi ho han donat tot, tenen ara per autèntica 
riquesa. 

LA SEGURETAT 

Des de fa uns mesos que es vénen registrant roba
toris i atracaments ais comerços, en una mida que po
drien qualificar de superior a l'habitual. Si bé posats 
a analitzar les connotacions sociològiques que envol
ten i condicionen aquest fet generalitzat podríem ar
ribar a molt complexes conclusions, el que aquí es 
tracta és de (almenys a la vostra vila) evitar-ho el 
màxim possible. Si bé és veritat que ara tenim un 
guàrdia municipal més a la plantilla (primer foren 
dos, però la malaurada desaparició del company 
Pere Moragas (e.p.d.), ho deixa en un sol), que 
aquest cos policial disposa d'un medi de transport 
totalment necessari i un sistema d'emissores que 
els fan localitzables en qualsevol moment, és pre
cisament per això que ara, més que mai ens tenim 
de servir i aprofitar d'aquest servei de seguretat da
vant l'augment de delinqüència que patim cada ve
gada més. Com? Molt fàcil en teoria. En aquests 
moments s'ha establert un sistema de vigilància de 
24 hores al dia, cobrint sobretot les hores estadísti-

Bé, això serà així, i si no és el dia vuit d'abril poc 
se'n faltarà per obrir les portes d'aquest nou local. 

Un altre que també té un munt d'inspiracions, 
en aquest cas pot ésser més joves, és la radiofonia. 
De temps enrera, una gran part de jovent aimant de 
la comunicació, de la música, l'esport, el motor, 
etc. veníem pensant que a Llagostera li mancava un 
fil directe casa a casa per palpar la realitat quoti
diana de la nostra vila i transmetre'l a tots i cada un 
dels vilatans. I què més directe i més viu que una 
emissora de ràdio local. Una emissora on totes les 
entitats i grups esportius i culturals, o festius o del 
tipus que siguin tinguin el seu espai per fer-se sentir 
i assabentar-nos de totes aquelles tasques que per 
properes, moltes vegades no els hi dorwm la impor
tància deguda. Aquest medi de comunicació, té que 
fer que tot allò que ara és treball a les fosques, si
guin fets a plena llum. Perquè ens interessa, perquè 
ens ho explicaren, perquè són coses del nostre 
poble. 

Ambdues coses però, precisen de la participació 
ciutadana per ésser el reflexa de la vida a Llagos
tera. Si no fos així, tota iniciativa seria abocada al 
fracàs, doncs a ningú representarien. 

cament més perilloses. Cal ara que tots hi col·labo
rem, denunciant tot allò que ens sembli sospitós, la 
presència de desconeguts a hores inusuals, o davant 
d'un comerç o rondant pel carrer. Avisant a la policia, 
als telèfons 83.03.75 / 83.02.10 abans de que s'arri
bin a produir els fets. Intentem prevenir els robatoris. 
Agilitzem el sistema policial donant-li l'avís del que 
sigui per defensar la pau ciutadana. Si hi ha suggeri
ments: endavant Si hi ha queixes: endavant, que 
d'elles se'n corregiran els errors. Col·laborem en la 
solució dels notres problemes. Exposem el que sigui 
a qui calgui. No amaguem la nostra contribució en un 
pou fosc de crítiques inútils que ningú recollirà i per 
tant de res serviran. Teniu alguna aportació que fer: 
feu-la obertament Se us agrairà. 
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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 

SESSIÓ DEL 5 D ' (X:TUBRE DEL 1983 

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

2.0".— Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda i concedir un trofeu al Club Petanca de Cassà 
de la Selva pel concurs que es celebrarà el 6-12-83 a 
la plaça Catalunya. 

3.er._ Es deixa pendent l'expedient de valors in
cobrables. 

4.rt.- Comunicar al promotor de l'equip de futbol 
d'empreses denominat "Taverna Can Pep" que po
dran disposar del camp municipal d'esports. 

5.è - Subvencionar al G.E. Bell-Matíamb 15.000'-
pessetes. 

6.è.— Concedir les següents llicències d'obres: a en 
Benet Tarrés Fuster per col·locar dues bigues de pòrt
land al carrer Comte Guifré núm. 21; a en Jordi Bagu-
danch Serra per a fer un cobert d'uralita al carrer Bar
celona núm. 5; a en Joan Llosent Formatger per a 
construir una vivenda de protecció oficial al carrer 
Fivaller núm. 21; a en Josep Castelló Parerols per a 
fer obres de construcció d'una granja al veïnat Canta-

li llops núm. 3; a en Francisco Cateura Valls per l'am-
j pliació d'una nau de magatzem al Qm. 19,200 de la 
3 ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols; a en Ramon 
J Frigola Pla per a construir un local destinat a magat

zem al carrer Lleó I; a la Teresa Llosent Vendrell 
per a fer un cobert d'uralita al carrer Comte Guifré; 
a la Teresa Ribugent Güell per a construir una tanca 
amb tela metàl·lica darrera el carrer Rafael Mas; a en 
Josep Gutiérrez Malagon per a substituir una porta 
per una finestra al carrer Mas Sec, 49; a la Teresa Ba-
gué Pyoan per obres menors al carrer Joan Maragall 
núm. 8; a en Joan Díaz Corominas per a construir una 
xemeneia en el pati interior dels baixos del núm. 9 del 
carrer Jaume L 

7.è.- Aprovar la certificació d'obres núm. 3 d'am
pliació del cementiri per import de 200.515, 86 ptes. 

8.è.- Aprovar factures per import de 502.801 ptes. 
9.è.- Aprovar el compte de cabdals del 1 .er i 2.on 

trimestre-83. 

lO.è.- Aprovar l'arranjament d'un tros de la carre
tera de Caldes.- Aprovar la compra de material per a 
l'escola de Belles Arts.- Comunicar al Sr. Presas que 
construeixi una rasant d'asfalt en el bordillo de la seva 
bàscula pública. 

1 l.è.-Acceptar la cessió de terreny feta per la Sra. 
Àngela Ribó Guixé. 

12.è.- S'acorda la publicació d'un edicte de con
tribuents d'ignorat parader. 

13.è.- S'acorda pintar i arreglar la porta del garat
ge on es guarda el cotxe de la policia municipal. 

14.e.— Comunicar al Sr. Romo que enretiri els fer
ros i bigues apilats sobre la vorera a l'altura del núm. 
23 del carrer Nou. 

15.è.- Comunicar al contractista Sr. Comas Cor-
rius que senyalitzi l'obra del carrer Almogàvers. 

SESSIÓ DEL 19 D'OCTUBRE DEL 1983 

l.sr.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2.0".— Quedar enterada de la correspondència re
buda. 

3.er.- Autoritzar als Quintos-83 la celebració del 
X Quo-Vadis. 

4.rt.— Concedir a na Maria Masnou Resino un lloc 
de venda de 4 m. en el mercat setmanal. 

5.è.- Concedir a en Víctor Sabates Can tal un lloc 
de venda de 3 m. en el mercat setmanal. 

6.è.— Es dóna per enterada de la inscripció en el 
Registre d'Empreses Periodístiques del "Butlletí 
d'Informació Municipal". 

7.6.— Donar la conformitat a l'escrit de la Dipu
tació de Girona sobre la part a pagar per la recollida 
de gossos vagabunds. 

S.è.- Demanar a Urbanisme de Girona i a Comissa
ria d'Aigües del P.O. els tràmits a seguir sobre el que 
demana el Sr. Josep M.a Fontanals, de construir una 
presa. 

9.è.— Aplicar el 25 per cent de bonificació a l'im
post de circulació de vehicles a Antoni Bretó per ser 
taxista. 

lO.è.— Quedar enterada de la memòria del curs 
82-83 de l'escola de Belles Arts de Llagostera. 

l l . è . - Deixar sense efecte el rebut d'inspecció de 
motors del Sr. Enric Ciurana. 

12.è.- No acceptar la reclamació del Sr. Martínez 
sobre expedient de plus-valua. 

13.è.- Llicències d'obres: 
Concedir llicència a Joan Casas Masgrau en repre

sentació de Nàutica Casas S.A. per col·locació d'un 
pont-grua. 

Concedir llicència a en Jaume Arbusé Capdevila per 
col·locació de porta metàl·lica al carrer Nou, 13. 

Concedir llicència a en Francesc Butiflach Plaja per 
a canviar mosaic per gres i rajoles a la sala de bany al 
c/. Sant Feliu, 55. 

Concedir llicència a en Conrad Peracaula Martí per 
a construir un habitatge unifamiliar al carrer del Sol. 

Concedir llicència a en Joan Mula Turon per a ins-
talar un secador de fusta al barri de Panedes. 

Denegar llicència d'obres a en Josep Bazan Vilal-
dalm per a construir caseta al paratge de Can Crispins. 
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14.e.— Retornar a en Josep Ramírez Cano la fiança 
que té dipositada per haver estat l'adjudicatari de la 
construcció de la pista poliesportiva. 

15.e.— Aprovar una relació de factures. 

16.è.- Aprovar les despeses del dia de la festa-
homenatge a la 3.^ edat i deixar-lis el menjador de 
les escoles. 

17.è.- S'aprova la compra de 7.000 litres de gas-oü 
per a la calefacció del col·legi Lacustària. 

18.e.— S'aprova la distribució de les subvencions a 
l'esport local. 

19.e.— Instal·lar provisionalment l'enllumenat al 
camí del futbol. 

20.e.— Adjudicar a en Josep Martí la pintura de 
24 faroles. 

21.è.- Acceptar el pressupost de J. Rufi per a la 
instal.lació de 2 escalfadors als vestidors de la pista 
poliesportiva. 

22.è.— Adjudicar l'obra de construcció d'un col-
lector entre travesia pi. Barceloneta i passeig Romeu 
al contractista Narcís Vifíolas. 

23.è.- S'aprova la compra de roba d'hivern per a 
la policia municipal. 

SESSIÓ DEL 26 D'OCTUBRE DEL 1983 

1 .sr.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2.on.— Quedar enterada de la correspondència re
buda. 

3.er.- Concedir un gual permanent a en Jaume Ar-
busé Capdevila en el núm. 11 del carrer Nou. 

4.rt._ No tramitar a la Comissió de Preus de la Ge
neralitat de Catalunya la sol·licitud d'en Josep M.a 
Fontanals Bonaventura per no estar legalitzades les 
urbanitzacions "Selva Brava" i "Font Bona". 

5.è.— Llicències d'obres: 
Concedir llicència d'obres a en Jaume Rigau Del-

clós per obrir una porta i finestra en els baixos de la 
vivenda del carrer Consellers, s/n. 

Denegar llicència d'obres a l'Antoni Rey Serrano 
per tancar el darrera del núm. 4 del C/. Músic Aguiló, 
ja que abans s'ha de procedir a l'alineació de la zona 
esportiva. Denegar llicència d'obres a l'Àngel Catéura 
Barnés per tancar el darrer del núm. 6 del C/. Músic 
Aguiló, ja que abans s'ha de procedir a l'alineació de 
la zona esportiva. 

6.è.— Aprovar relació de factures per un total de 
553.167'-ptes. 

7.è.- Quedar assabentada dels informes de la Poli
cia Municipal. 

8.è.- Lliurar títol de propietat dels nínxols núm. 8 
i 328 nou dreta a nom de Júlia i Assumpció Font 
Masgrau, respectivament. 

9.^.- Concedir a la Sra. Rosario Gallardo un lloc 
de venda de calçat, de 4m., en el mercat municipal. 

10.è.— Deixar pendent la reclamació formulada per 
en Miquel Martínez Mellado sobre les liquidacions de 
Plusvàlua núm. 110/82 i 125/82. 

1 l.è.— Realitzar pressupost de les obres a realitzar 
a la Casa-Cuartel de la Guàrdia Civil. 

12.è.- Encarregar a l'arquitecte municipal un pro
jecte per cobrir la pista poliesportiva. 

13.è,— Aprovar sou del Secretari contractat. 

SESSIÓ DEL 2 DE NOVEMBRE DEL 1983 

l.sr.— Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2.on._ Quedar enterada de la correspondència re
buda. 

3.cr.— Convocar oposició lliure per ala provisió en 
propietat d'una plaça vacant d'auxiliar administratiu. 

4.rt.— Llicències d'obres: 
Concedir llicència d'obres a en Balbino Clara Deu-

lofeu per engrandir la porta del garatge en el núm. 11 
del carrer Àngel Guimerà. 

Concedir llicència d'obres a en Vicente Malagon 
Granados per a la construcció d'un edifici de tres 
plantes amb un magatzem i cinc vivendes en el carrer 
Rafael Mas. 

5.è.- Aprovar relació de factures per un import to
tal de 122.488'-pessetes. 

6.è.- Concedir a l'empresa PULIMAX (Hnos. Mala 
gón) la realització de les obres de tancament de k 
piscina municipal. 

7.è.- Quedar assabentada dels informes de k 
Policia Municipal. 

SESSIÓ DEL 16 DE NOVEMBRE DEL 1983 

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

2.on.- Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda i concedir un trofeu a la Penya Motorista 
"Díez por hora" pel 32.® Rally Costa Brava, i dos 
trofeus a Llagostera Competició per la prova de 
Trial-sin que es celebrarà el proper 11-12-83 a la plaçí 
Catalunya. 

3.er.- Aprovar la Certificació núm. 4 de les obre: 
d'ampliació del Cementiri, per import de 855.130'2Í 
pessetes. 

4.rt.- Concessió per 40 anys del nínxol 144 bloc 
primer esquerra a l'Encarnació Córdoba Reina i el 
nínxol 143 bloc primer esquerra a na Maria Cateura 
Cabarrocas. 

5.è.— Aprovació del compte general de Valors In
dependents i Auxiliars, exercici 1982. 

6.è.— Deixar pendent de liquidació les dues plus-
vàlues núm. 110/82 i 125/82 dels germans Josep i 
Miquel Martínez Mellado, en espera de que aportin 
la documentació sol·licitada. 

7.è.— Concedir les següents llicències d'obres: 
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autoritzar a en Joaquim Puig i Farré perquè realitzi 
rarraiyament del paviment d'im tros del carrer Giro
na que està en molt mal estat; concedir pròrroga 
d'obres a en Joan Coll Bueno per a tancar una terras
sa amb tres ventanals fixos al carrer Rafael Mas, 4; a 
en Josep Verdaguer Rodrigo per l'ampliació i reno
vació d'una vivenda ubicada al carrer Migdia núm. 28; 
a en Joan Vila Expósito per a realitzar obres menors 
al carrer Àngel Guimerà núm. 7; a l'Enric Vall-llobera 
Ramionet per a realitzar obres menors al passeig Pom-
peu Fabra núm. 78; a en Joan Hierro Gutiérrez per a 
construir un cobert tancat provisional al carrer Cadí, 
xamfrà amb l'avinguda del Gironès; concedir pròrro
ga d'obres a en Santiago Vila Vidal per a la construc
ció de magatzem i oficines a la ctra. Girona-Sant Feliu. 
Trametre a Urbanisme l'expedient d'obres instat per 
en Joan Fàbregas Serrat (Llagostera Competició) per 
a la construcció d'un circuit tot terreny de motocicle
tes i automòbils a la finca denominada "Can Domè
nec" del veïnat de Sant Llorenç. 

8.è.— Aprovar factures. 

9.è.— Procedir a l'adquisició de 4 pals vells de te
lèfon per a l'enllumenat provisional del camí de la 
pista poliesportiva. 

Adquirir 24 bombetes grogues per als carrers 
Camprodon i Panedes. 

Revisió de diverses faroles de l'enllumenat públic. 
Procedir a l'arraruament de l'avaria que va provo

car un llamp afectant al cable diferencial automàtic 
del rellotge que fa funcionar la sirena. 

Procedir a realitzar els tràmits administratius per 
portar a terme el canvi de nom dels carrers Glorieta, 
Jaume I, i part de l'Àlvarez, donant-los-hi el nom de 
plaça Catalunya. 

Procedir a la contractació d'un paleta per a realit
zar les obres de manteniment de l'edifici de l'Estació. 

Rellevar al policia municipal Francisco Palacios 
Fuentenebro del seu càrrec de Cap-accidental de la 
policia municipal i nomenar a n'Alfons Pelegrina Mir 
com a portaveu de la policia municipal. 

Procedir a l'adquisició de dos sprays de líquid pa
ralitzant per la policia municipal. 

Adquirir una cisalla per a les oficines municipals. 
Encomanar a l'enginyer Sr. Pere Batet la realitza

ció d'un informe sobre els desperfectes ocasionats 
per les recents pluges en el pou núm. 8 i 9 d'abasta
ment d'aigua potable. 

10.*.- Quedar assabentada dels informes de la po
licia municipal. 

SESSIÓ DEL 30 DE NOVEMBRE DEL 1983 

1 • ^ · - Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.on.- Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 

3.er.- Donar trasllat d'un escrit del Servei d'Urba
nisme de Girona a en Josep M.a Fontanals Bonaven
tura, relatiu a la realització d'obres de construcció 
d'una presa en el Tcvrent de la Pkna. 

4.rt.- Autoritzar un gual permanent a en Jaume 
Arbusé Capdevila, en el núm. 13 del carrer Nou. 

5.è.— Autoritzar a en Joan Mallol Pibernat per esta
blir en el núm. 25 del Veïnat de Panedes, "Cal Fer
rer", una Escola Vacacional de Pintura, per funcionar 
durant les temporades de vacances escolars i univer
sitàries. 

6.è.- Concedir per 40 anys el nínxol núm. 145 
bloc 1 .cr esquerra a la Sra. Clara Bermúdez Gonzàlez. 

7.è.— Llicències d'obres: 
Concedir llicència d'obres a en Jaume Casas Vifias 

per arranjar el teulat del magatzem situat en el núm. 
16 del passeig Romeu. 

Concedir llicència d'obres a en Joan Casas CoUell 
per poder repicar i enguixar les parets de la planta 
baixa i canviar una finestra en el núm. 15 del carrer 
Major. 

Denegar llicència d'obres a l'Àngela i Margarida 
Mir Miquel per construir una tanca en el carrer Costa 
Brava, per no estar legalitzada la urbanització, i impo
sar sanció per haver-les realitzat. 

Devolució de fiança a en Josep Pla Duran per estar 
ja realitzades les obres d'urbanització del carrer Ri
card Casademont. 

Concedir llicència d'obres "a precari" a en Salvador 
Casas Muntada per construir una caseta per posar les 
eines agrícoles. 

Remetre al Servei d'Urbanisme expedient d'obres 
incoat per en Josep Bazan Vilaldach per construir una 
casa forestal en el paratge de Can Crispins. 

8.è.- Aprovar relació de factures per un total de 
344.086,50 ptes. 

9.è.- Adjudicar a Construccions Portas, S.A. la 
realització de les obres d'arranjament i modificació 
dels locals de l'antiga Escola de Dibuix i Guarderia 
"El Niu". 

lO.è.- Adjudicar a en Manuel Malagón Serrano la 
construcció d'una caseta en els pous d'abastament 
d'aigua potable. 

l l . è . - Quedar assabentada dels informes de la 
Policia Municipal. 

SESSIÓ DEL 21 DE DESEMBRE DEL 1983 

1 .er.— Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2.on._ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er.- Concedir un lloc de venda en el mercat set
manal a la Sra. Ramona Sans Palau. 

4.rt.- Concedir ajuda econòmica de 10.000'- ptes. 
a l'Organització de la Cursa Popular "26 de desem
bre". 

5.è.- Aprovar la certificació d'obres núm. 5 d'am
pliació del Cementiri. 

6.è.- Llicències d'obres: 
Concedir llicència d'obres per a la construcció 

d'una terrassa a la vivenda del carrer Consellers, n.' 18. 
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Concedir llicència d'obres a en Manuel Tarré Sa-
forcada per col·locar dues bigues i reparar el teulat 
vell d'uralita en el núm. 39 del veïnat de Pocafarina. 

Concedir llicència d'obres a en Jaume Arbusé Cap
devila per la construcció d'un cobert en el núm. 11 
del carrer Nou. 

Denegar pròrroga de llicència d'obres a en Miquel 
Martínez Mellado per realitzar obres en el carrer Puig 
del General, ja que actualment en aquest sector no 
es pot edificar. 

Denegar sol·licitud de F.E.C·S.A. per emplaçar uns 
pals de formigó pel subministre elèctric i que 
F.EC.S.A. presenti un nou estudi de l'obra mit
jançant cables sobterranis. 

7.è.— Aprovar factures per un import total de 
723.769'- pessetes. 

8.è.- Adjudicar els treballs de pintura de l'escala 
de la vivenda dels mestres a en Ricard Albertí i els 
treballs de pintura de les obertures de l'edifici del 
parc de bombers a en Josep Martí Miquel. 

9A— Aprovar subvenció de 100.000'- pessetes per 
l'adquisició de guimaldes, antorxes, articles per a la 
mainada i altres materials necessaris per a l'organit
zació de la Cavalcada de Reis. 

SESSIÓ DEL 28 DE DESEMBRE DEL 1983 

l.er._ Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2.0ÍÏ.— Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er.— Quedar assabentada dels informes de la po
licia municipal. 

4.rt.— Aprovar Certificació d'Obres núm. 1 per ta
par sots tanca piscina. 

5.è.- Aprovar Certificació núm. 2 de les obres 
d'ampliació del Cementiri. 

6.è.- Aprovar factures per un import total de 
180.833'-pessetes. 

7.è.- Concedir per 40 anys els nínxols 146 i 147 
del bloc l.er esquerra a en Tomàs Carrasco Alfonso 
i el nínxol núm. 148 del bloc 1 .er esquerra a en Josep 
Gurnés Vall-llosera. 

SESSIÓ DE L'il DE GENER DEL 1984 

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

rebuda. 
3.er._ Autoritzar a la Sra. Maria Rodríguez Jimé

nez la coLlocació d'un rètol no lluminós en el núm. 19 
del carrer Santa Anna. 

4.rt._ Concessió per 40 anys del nínxol núm. 149 
blocs l.er, a en Cayetano Cruz Cabrera i el nínxol 
núm. 1-A bloc l.er esquerra, a en Joan Soler Rau-
rích. 

5.*.- Reconèixer l.er trienni de serveis prestats a 
la funcionària na Consol Burtiflach Font. 

6.^.- Ordenar al Sr, Francesc Soler procedeixi a 
obrir el camí veïnal que va a les explotacions agràries 
de les voreres de la riera major "Les Banyaloques". 

7.è.- No autoritzar a en Manuel Cano Hernandez 
efectuar vendes en un local del carrer Gavarres, sense 
abans tramitar l'expedient d'obertura d'establiment. 

8.e.- Concedir dos guals permanents a en Marcel·lí 
Mestres Fulla en el núm, 32 i 34 del carrer Migdia. 

9.6.- Llicències d'obres: Concedir llicència d'obres 
a en Remigi Gascons Viflas per construir embans en 
un local situat al costat del núm. 21 del carrer Migdia; 
concedir llicència d'obres a en Lluís Subirana Serra 
per construir un cobert en el núm. 44 del veïnat de 
Bruguera; denegar llicència d'obres a en Joaquim Ca-
solas Carreras per obrir unes finestres a la cantonada 
dels terrenys de la F.E.V.E.; denegar llicència d'obres 
a en Josep Galobardes Alsina per obrir una porta en 
un local de la seva propietat contigu als terrenys de 
F.E.V.E.; denegar llicència a en Guillem Castell Mi-
llan per construir una vivenda unifamiliar afilada a 
la urbanització de "La Canyera"; concedir llicència 
d'obres a en Joaquim Maurici Gelabertó per construir 
un cobert metàl.lic en el núm. 4 del veïnat Creu de 
Serra; concedir llicència d'obres a en Lluís Vidal Au-
radell per canviar bigues de fusta per altres de pòrt
land en el núm. 26 del veïnat de Panedes; concedir 
pròrroga d'obres a en Miquel Martínez Mellado per 
construir vivendes en el carrer Puig del General. 

10.è.— Aprovar relació de factures per un import 
total de 324.177'-ptes· 

SESSIÓ DEL 25 DE GENER DEL 1984 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior· 
2.on.- Quedar assabentada del nomenament del 

Secretari Interí i de l'aprovació de les Normes Subsi
diàries. 

3.er._ Aprovació de factures amb un total de 
899.104 '-pessetes. 

4.rt._ Acordar iniciar l'expedient per aprovar un 
Reglament de Règim Interior per als membres de la 
Policia Municipal. 

sA- Lliurar títol de propietat del nínxol núm. 2 
A, bloc 1 .cr esquerra, a l'Antoni Badia Raurich. 

óA- Realitzar reparacions urgents al Cementiri 
Municipal. 

7.è.- InstaLlar dos armaris i un arrambadís a la 
Guarderia Municipal i encarregar-ho a kt Fusteria 
Comas Corrius, per ésser la proposta més favorable. 

8.̂ .— Donar compte denúncies Policia Municipal. 
9A- Denegar llicència per a la construcció d'xm 

campament turístic a en Jan Frans Sannen, perquè 
la zona on es pretén instal.lar-lo és forestal, d'acord 
amb les Normes Subsidiàries. 

10.è.- Autoritzar volta ciclista social de Vidreres i 
concedir un trofeu. 

11 .è.- Donar de baixa del Padró de Clavegueres tot 
el carrer del Sol. 

12.è.— Ordenar arranjar voreres a dos propietaris 
que les han escantonades fent ol»-es a la seva casa. 
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13.è.— Es dóna compte de la situació del projecte 
col·lector carrer Canalejas. 

14.è.— Reforçar les bigues de l'aula que s'habilita 
coma Guarderia. 

15.^.- Canviar bigues en mal estat de la Creu Roja 
i estudiar possible aprofitament per altres activitats 
per part d'un dels locals que actualment disposa la 
Creu Roja. 

SESSIÓ DEL 8 DE FEBRER DEL 1984 

I .^^.— Aprovació acta sessió anterior. 
2.O'l.- Despatx oficial. 
3.er.- Aprovació factures per un import total de 

605.657'- pessetes. 
4.rt.— Concessió de nínxols. 
5.è.— Atorgar llicència d'obres a l'Eduard Gascons 

Lloveras, exp. núm. 191/83. Deixar sobre la taula 
sol.licitud de llicència municipal d'obres del Sr. Josep 
Turon Deulofeu. Informar favorablement expedients 
núms. 11/83112/83 per activitats classificades. 

6.è.- Aprovació Certificació d'Obres núm. 1 als lo
cals de la Llar del Jubilat, Emissora i Guarderia Muni
cipal. 

7.è.- Subvenció de llibrers escolars a famílies que 
no poden pagar. 

8.è.— Denegació de lloc fix en el mercat setmanal a 
Na Felisa Sillero. 

9.è.— Denúncies Policia Municipal. 
lO.è.- Inici expedients sancionadors per denúncies 

de la Policia Municipal. 
II .è.- Expedient de concertació directa d'obres de 

la passera peatonal sobre la riera Gotarra. 
12.è.— Acceptació renúncia de la llicència d'obres 

atorgada al Sr. Jaume Arbusé Capdevila. 
13.6.— Compra gas-oil per a l'Escola Lacustària. 
14.e.- Compra de premis i confecció de programes 

I Campionat Local d'Atletisme Escolar. 
15.è.— Acceptació sol.licituds a l'Oposició lliure 

d'Auxiliar de l'Administració General. 

SESSIÓ DEL 22 DE FEBRER DEL 1984 

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

2.on.— Quedar assabentada de la correspondència 
oficial. 

3 . ^ . - Llicències d'obres: concedir llicència d'obres 
a Francesc Gifre Vila per a la reconstrucció d'un bany 
al carrer Concepció núm. 11; concedir llicència a Joan 
Guinó Bou per a l'ampliació de cuina i bany al carrer 
Pau Casals núm. 8; concedir llicència a Josep Martí 
Miquel per construir una vivenda unifamiliar al veïnat 
de Bruguera, "Mas Pijoan"; concedir llicència a Joan 
Mestres Fulla per pavimentar dos pisos del carrer Fi-
valler núm. 7 i denegar llicència d'obres a Willebror-
dus C. Brom per tancar una parcel.la a la urbanització 
La Mata. 

4.rt.- Aprovar factures per un import total de 
1.041.943'-pessetes. 

5.è.- Concedir per 40 anys el nínxol núm. 5-A a la 
Sra. Maria Mufíoz Canales i el nínxol núm. 4-A del 
bloc l.er esquerra a la Sra. Josefa Subirana Subirana. 

6.e.- Contractar a Josep Sala per a la instal·lació 
de l'emissora municipal. 

7.è.- Donar de baixa la liquidació de Plusvàlua 
núm. 22/83, a nom de H.J. Albrecht per ser una sego
na liquidació duplicada; atorgar pagament aplaçat a 
Blas Rodríguez Llorente, a Raimundo Figuerola Pra
des i a Salustiano Martínez Mufíoz. 

8.è.- Concedir subvenció de 55.00o'- ptes. al grup 
de "Majorettes". 

9.è.— Concedir un trofeu i subvenció de 10.000'-
ptes. al Club d'Escacs Llagostera. 

lO.è.— Concedir una subvenció de 50.000'- ptes. 
per la publicació del llibre "Llagostera en la intimitat" 
de Josep Calvet. 

1 l.è.— Aprovar la compra d'accessoris per a la Bi
blioteca "Julià Cutiller". 

12.è.- Aprovar Certificació d'Obres núm. 1 per a 
l'execució del cobert als pous de l'aigua. 

13.è.— Aprovar el compte-liquidació del Servei 
Central de Recaptació de Contribucions de la Diputa
ció de Girona, referent a arbitris municipals de valors 
de 1979. 

14.è.- Concedir una subvenció de 35.000'- ptes. al 
Club d'Hoquei Lacustària. 

15.è.- Denegar la instal·lació d'una bàscula d'ús in
dustrial a Marcelo Navarro Paredes. 

ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
28 DE SETEMBRE DEL 1983 

I ·®'"·- Aprovar l'acta de la sessió anterior que fou 
la celebrada el 7 de setembre passat. 

2.on.- Passar a la Comissió municipal d'Hisenda i 
Patrimoni l'estudi d'establir noves ordenances i de 
modificar-ne algunes. 

3.er.- Aprovar una factura de GESESA, per cons

trucció d'equipaments del pou núm. 9 per import 
de 830.939'- ptes. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
19 D'OCTUBRE DEL 1983 

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

2.on.— Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 
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3.er.— Adreçar-se al Ministre d'Economia i Finan
ces sol·licitant una millor distribució econòmica del 
Fons Nacional de Cooperació. 

4.rt.— Es dóna compte de la subvenció rebuda del 
Depart. d'Economia i Finances per les tasques de re
dacció de les N.S. 

5.e.— Aprovar la creació de 3 noves ordenances i 
modificació d'altres. 

6.è.— Es dóna compte de la subvenció de la Diputa
ció de Girona per la construcció de piscina i vestidors 
municipals. 

7.è.— Aprovar l'assignació als membres de la Cor
poració municipal. 

8.è.- S'acorda la contractació de l'equip Premufoc 
perquè realitzi treballs de revisió d'ordenances. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
2 DE NOVEMBRE DEL 1983 

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

2.on.- Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta 
de qualificació de la urbanització Mont-Rei. 

3.er.— Aprovar una nova forma de cobrament de 
les taxes municipals i que les persones que ho desitgin 
poden domiciliar el pagament en una entitat bancària. 

4.'"t.- Establir un horari de tardes d'atenció al pú
blic durant els mesos d'hivern a les oficines munici
pals. 

5.è.— Sol·licitar a la nova Junta de l'Hospital estat 
de comptes. 

6.è.— Es dóna per enterat d'una moció del grup so
cialista sobre la Llei de Normalització Lingüística. 

7.è.— Aprovar definitivament el suplement de crèdit 
del 1 .er semestre del 1983 i l'habilitació de crèdit al 
pressupost d'inversions. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
23 DE NOVEMBRE DEL 1983 

1 .er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on._ Aprovar definitivament les Normes Sub

sidiàries de Planejament Urbanístic de Llagostera, 
incorporant a l'expedient algunes observacions. 

3.er.- S'aprova la creació del Consell de Cultura 
Municipal. 

4.rt._ Aprovar l'expedient de suplement i habili
tació de crèdit. 

5.è.- Emetre informe favorable a la sol·licitud pre
sentada pel Sr. Joaquim Llorens Clos per ocupar el 
càrrec de Secretari interí de l'Ajuntament de Lla
gostera. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
7 DE DESEMBRE DEL 1983 

1 .er.- Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on._ Es dóna possessió al nou conseller Sr. Salva

dor Parés i Vila. 

3.er.- Denegar préstec del Po'sit Agrícola a en 
Lluís Cafligueral. 

4.rt.- Acceptar la proposta del regidor Sr. Grabu-
losa sobre Assistència Social. 

5.e.- Es modifica el cartipàs municipal. 

6.e.- Augmentar el preu al concessionari del Servei 
de recollida d'escombraries. 

7.e.- Es deixa sobre la taula augment demanat per 
GESESA. 

8.è.- No s'aprova la construcció d'un pou en ter
renys de la Sra. Montserrat Calm, en el lloc proposat. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
9 DE DESEMBRE DEL 1983 

l.er.- Es deixa pendent la construcció d'un pou 
en terrenys de la Sra. Calm. 

2.on.- S'aprova demanar la inclusió en el Pla 
d'Obres i Serveis de Catalunya 1984 l'obra de col·lec
tor de circumvalació de Llagostera. 

3.er.— Demanar una subvenció a la Diputació per 
costejar les despeses de construcció del pou núm. 9 
d'abastament d'aigua. 

4.rt._ Es resta enterat de l'últim estat de comptes 
de l'Hospital-Residència "Josep Baulida". 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
28 DE DESEMBRE DEL 1983 

1 .er.— Aprovar les actes de la sessió ordinària de) 
7 de desembre i la extraordinària del 9 de desembre 
passats. 

2.on._ Nomenar el regidor Sr. Turon perquè formi 
part de les Comissions de Cultura i Esports. 

3.er._ Aprovar definitivament les Normes Subsi 
diàries de Planejament Urbanístic de Llagostera. 

4.rt.— Quedar assabentats de l'escrit del Servei 
d'Urbanisme de Girona referent a la suspensió de 
l'aprovació definitiva del Pla Parcial Aeròdrom de 
Llagostera, per manca de documentació. 

5.̂ .— Signar el conveni català entre l'Ajuntament 
i la Direcció de Política lingüística, de la Generalitat 
de Catalunya. 

6.è.— Demanar subvenció a la Direcció General de 
l'esport per poder cobrir la pista polisportiva. 

7.è.- Contractar com a policia municipal per sis 
mesos a en Joan Linde. 

8.è.- Es dóna compte de la subvenció rebuda de 
la Diputació de Girona per a l'Escola de Belles Arts. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
11 DE GENER DEL 1984 

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

buda. 
3.8'".— Contestar al Sr. Emili Pons sobre la urbanit

zació del "Mas Sec". 
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4.rt.- Acceptar subvenció de la Diputació a fons 
perdut, per un import de 500.000'- ptes., destinada a 
la construcció d'un pou d'aigua potable pel subminis-
tre de la població. 

5.è.- Aprovar nous preus de les tarifes de consum 
d'aigua potable. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
1 DE FEBRER DEL 1984 

1 •®̂ ·— Aprovació acta sessió anterior. 

2.pn._ Despatx oficial. 

3.cr.— Elecció de membres representants dels Ajun
taments a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. 

4.rt.- Aprovació quotes individuals Contribucions 
Especials del sector del Cementiri i carrer del Fred. 

5.C.— Sol·licituds de subvenció activitats juvenils. 

6.è.— Assignacions de membres del Consistori. 

7.è.- Reparació de la bomba d'aigua. 

8.è.- Encarregar a l'Enginyer municipal el Projecte 
del col·lector del carrer Canalejas. 

9.è.— Modificació de les obres de la Guarderia i de 
la Llar del Jubilat. 

lO.è.- Habilitar un local de la Creu Roja per a usos 
municipals. 

l l . è . - Justificar la urgència del col·lector de cir-
cumvalació als efectes de la seva inclusió al Pla 
d'Obres i Serveis del 1984. 

12.è.- Aparcaments a les voreres interiors del Pas
seig Pom peu Fabra. 

13.è.— Precs i preguntes. 

Eicrit aclaratori de la desinformació en l'assumpte del 
Centre integrat de Formació Profenional i Batxillerat 

Referent a la informació sorgida en un diari de Bar
celona, el dia 1 de desembre del 1983, sobre l'adjudi
cació a Llagostera d'un futur Centre Integrat de B.U.P. 
i Formació Professional, l'Ajuntament hi diu el que 
segueix: 

En el seu dia el consistori fou el primer sorprès de 
la publicació d'una notícia semblant en el diari, sen
se haver-hi hagut cap mena de contacte entre els Ser
veis Territorials d'Ensenyament i el municipi; per al
tra part i degut a què vàries persones ens feren arribar 
la seva inquietud referent a aquest tema, en una visita 
que férem, junt amb la direcció del col·legi i membres 
de l'Associació de Pares, al Cap del Servei, Sra. Irene 
Rigau, li demanàrem ens informés. Ens digué, s'esta
va fent un estudi, per una propera reforma de l'en
senyament, ja que es preveu allargar-la obligatòria
ment fins els 16 anys; tal vegada, en aquest cas, els 
centres actuals de Girona i Sant Feliu podrien quedar 
col·lapsats, i es marcà un punt, en un mapa d'estudi, 
prop de la nostra vila; és d'allí on la premsa tragué la 
inforníUKió. El cap de Serveis ens digué també que si 
en el dia de demà s'aconsegueix reformar la segona 
ensenyança, s'estudiarà el lloc més adient per a instal-
lar-hi els centres que faran falta; i el seu criteri es 
posar-los en prioritat, en els pobles de més habitants, 
pensant desplaçar el mínim d'alumnes. 

L'AJUNTAMENT... BE, GRÀCIES A TOTS! 

Les coses en general marxen. S'està treballant per 
desenvolupar les Normes Subsidiàries. 

La segona fase del pla de sanejament i els col·lec
tors dels carrers Canalejas i Costa Brava també s'estan 
elaborant Ambdues coses no són fàcils, es veuen lli
gades a un gran moviment burocràtic a pesar nostre, i 
a unes despeses molt abultades, també a pesar nostre, 
però sempre mans a la feina· També s'està mans a 
la feina en el que es refereix a l'esport, amb la propera 
creació del Consell Municipal d'Esport, al que desit
gem llarga vida i encertada gestió, i en l'habilitació de 
l'estació vella del Carrilet com a local Museu d'Eines 
i Costums, tan demanat, i de tan necessària existèn-
cia· S'està posant molt d'interès en la qüestió dels 
pous, on es realitza una encomiable tasca per evitar 
qualsevol cosa que pugui semblar-se a les secades 
que pateixen altres pobles dels voltants· Si quelcom 
se'ns escapa aquí, més endavant en parlarem i fins 
llavors, salut hi hagi. 

SALUTACIÓ 

He estat nomenat interinament com a Secretari 
de l'Ajuntament de Llagostera· La meva presa de 
possessió ha originat un retràs per a la sortida 
d'aquest Butlletí, però no voldria perdre l'oportu
nitat de fer-vos, a través d'ell, una salutació· 

L'Administració Pública, des del reconeixement 
de la soberania popular ha deixat d'ésser un exer
cici de poder· El funcionari es defineix pel concep
te de servei. La titularitat del poder polític és del 
poble. Per això, el vostre control sobre el municipi 
és total. Els membres del consistori són els vostres 
elegits. Però, la vostra sobirania també es trasllada 
al propi municipi. Cap entitat d'àmbit superior als 
vostres elegits fiscalitza al Consistori des de l'afir
mació autonòmica municipal de la Constitució i el 
seu progressiu desenvolupament legislatiu. 

Aquest Ajuntament, que us pertany, ha d'ésser 
defensat per al vostre propi bé· La seva prosperitat 
i bona gestió és la de tots. Si algú hi manté, contra 
ell, algun conflicte, en part, està en conflicte amb 
ell mateix. Qui, des de la perspectiva de la gestió 
municipal contradiu un interès particular, està 
defensant una col·lectivitat formada, entre d'altres, 
pel propi particular. I, com sigui que l'Ajuntament 
és una conseqüència de la voluntat dels ciutadans, 
la seva existència es justifica per la fidelitat abso
luta a l'interès general. Per això un Consistori no és 
una lluita entre posicions personals, sinó un verta
der vehicle de participació. La seva última conse
qüència és que l'Ajuntament no té substantivament 
una personalitat pròpia sinó a través dels propis in
tegrants, el que implica que mai ha d'ésser jutjat 
com si fos una tercera persona. 

Joaquim Llorens i Clos 


