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Butlletí d'Informació Municipal 

L L A G O S T E R A 
ABRIL DEL 1984 

L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA US DEMANA 
EL VOT PER A CATALUNYA EL PROPER DIA 29 

Els locals electorals estaran 
al carrer Ganix núm. 2 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
SESSIÓ DEL 7 DE MARÇ DEL 1984 

1 .cr.- Aprovació acta sessió anterior. 

2.01 .̂— Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er.— Llicències d'obres: concedir llicència a Joan 
Fàbregas Serrat per construir un circuit tot terreny 
de motocicles i automòbils en el lloc conegut com a 
Can Domènec del veïnat de Sant Llorenç; concedir 
llicència a Jordi Ròdenas Folch per construir una 
vivenda entre mitgeres al carrer Ricard Casademont 
núm. 33; concedir llicència a Joan Aubó Ferrer per 
construir embans de distribució al núm. 21 del carrer 
La Coma; concedir llicència a Enric Casanovas Marti-
nell per netejar el teulat i repassar la façana al carrer 
Consellers núm. 30 i denegar llicència a Benet Roca 
Carreras perquè cal que presenti plànols de l'amplia
ció que pretén realitzar. 

4.rt._ Donar de baixa del Padró d'Escombraries la 
finca situada al núm. 23 del carrer Rafael Mas propie
tat de Conrad Vila. 

5.è._ Adjudicar a Vicenç Roig la plantació d'una 
tanca de xiprers a la part de tramuntana del pati del 
Col.legi Lacustària. 

6.è._ Adjudicar a Jordi Salvadó Xirgu la compra de 
TV en color i Vídeo per a la Llar del Jubilat. 

7.è.- Adjudicar a la casa Bag-Rhin la compra de 
8 taules i 70 cadires per a la Llar del Jubilat. 

8.è.- Aprovació de factures per un import total de 
861.321'- pessetes. 

9.e.- Concedir llicència a Josep Coll Redorta per a 
la instal·lació del 14 al 23 d'abril d'enguany, d'un apa
rell infantil de 5 m. de diàmetre i una caseta de tir de 
4 X 2 m. al final del passeig Romeu. 

lO.è.— Autoritzar la celebració de la VII Matança 
del porc al Casal Parroquial el proper dia 11 de març. 

ll.è.— Concedir a Josep Nadal Johera llicència 
d'ocupació de la via pública amb una bastida durant 
15 dics a la plaça de Catalunya núm. 2. 

SESSIÓ DEL 14 DE MARÇ DEL 1984 

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

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

3.er.- Aprovar factures per un import total de 
54.673'- pessetes. 

4.rt .- Traslladar al Departament de Comerç i Tu
risme de la Generalitat de Catalunya l'expedient del 
Sr. Josep Puig Ferrer. 

5.è.— Concedir un lloc fix de venda al mercat mu
nicipal setmanal a la Sra. Felisa Sillero Ramírez ia la 
Sra. Maria Fernàndez Muftoz. 

6.è.- Concedir llicència d'obres per realitzar movi
ment de terres a Esteve Lloveras Miquela, segons exp. 
núm. 32/84. 

7.è.- Aprovar la realització d'una porta al tercer 
local de Creu Roja en substitució de les actuals fines
tres. 

8.è.- Denegar el recurs de reposició interposat pel 
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Sr. Benigno Suarez Fernàndez respecte a la denegació 
de la seva sol·licitud de construcció d'un campament 
turístic. 

9.è.- Aprovar l'anul.lació de les liquidacions de 
plusvàlues núms. 186/83, 160/83, 161/83, 162/83, 
156/83, 157/83, 1 58/83, 159/83 i 81/83 i acceptar la 
reclamació de la Sra. Ramona Soler Aluart respecte 
a la liquidació de plusvàlua núm. 262/83. 

lO.è.- Concedir subvenció de 25.000'- ptes. al 
"Butlletí de Llagostera" per les despeses d'edició del 
llibre de J. Calvet "Llagostera en la intimitat" i orga
nitzar l'acte de presentació a celebrar a la Biblioteca 
"Julià Cutillé". 

1 l .è . - Concedir a la Sra. Mercè Costas Vall-llosera 
el pagament ajornat per a pagar la liquidació final de 
les Contribucions Especials del carrer Pocafarina, se
gons tenia sol.licitat. 

12.S.— Aprovar memòria i plec de condicions per a 
la instal.lació de l'emissora municipal, presentada per 
Josep Sala. 

13.6.- Adjudicar la realització d'un moble per a 
l'emissora municipal a Emili Ruf í Comadira. 

14.è.— Aprovar la compra d'una taula i sis cadires 
més de les sol·licitades en la sessió anterior, per al lo
cal de la Llar del Jubilat. 

1 5.è.— Traslladar l'arbre que hi ha a la vorera del 
carrer Puig del General substituint-lo per un altre i 
així evitar el perill d'esquerdes al mur amb el seu crei
xement. 

16.è.- Aprovar la realització d'obres d'arranjament 
dels locals de l'Estació, destinats a museu. 

17.è.— Aprovar la instal.lació de rentamans a les 
dues aules que no tenen sanitaris, de la Guarderia 
"El Niu". 

SESSIÓ DEL DIA 21 DE MARÇ DEL 1984 

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

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

3.6r.- Aprovar factures per un import total de 
267.28?'- pessetes. 

4.'"^.- Aprovar la Certificació d'Obres núm. 2 per a 
la Llar del Jubilat, Emissora i Guarderia "El Niu", per 
un total de 936.705'- ptes. 

5.è.- Atorgar una subvenció de 50.000'- ptes. per a 
l'organització dels actes d'inauguració de la Llar del 
Jubilat, Emissora i Guarderia "El Niu", el proper dia 
8 d'abril. 

6.è.- Aprovar el Compte de Cabals corresponent 
al 3.er trimestre del 1983. 

7.è.- Aprovar la Liquidació del Pressupost d'Inver
sions del 1983. 

8.è.— Llicències d'obres: concedir llicència d'obres 
a Josep Galobardes Alsina, per enderrocar la resta de 
la nau industrial existent al carrer Albertí, cantonada 
Sant Josep; concedir llicència d'obres a Carme Llove-

ras Suredam per reformar la cuina i canviar balcons 
per finestres, al carrer Camprodon núm. 26; concedir 
llicència a Joaquim Albertí Ros, per pròrroga de l'ex
pedient núm. 143/82, per acabats diversos al carrer 
Nou núm. 60, i concedir llicència a F.E.C.S.A. per a 
la instal.lació d'un cable elèctric subterrani a les set 
vivendes del Sr. Miquel Martínez Mellado, a la Traves
sia del Carrer Costa Brava. 

9.è.- Adjudicar a Construccions Portas, S.A., la 
construcció de la passera peatonal sobre la riera Go-
tarra. 

lO.è.- Destinar la quantitat de 20.000'- ptes. per a 
la compra de material discogràfic per a l'emissora mu
nicipal. 

11 .è . - Concedir subvenció amb un màxim de 
10.000'- ptes per atendre les despeses de trofeus i pu
blicitat al l.er Torneig Escolar d'Handbol a celebrar 
el dia 25 de març. 

12.è.- Concedir una subvenció de 44.000'- ptes. al 
grup "Amics de la Sardana", per celebrar la IV Troba
da Sardanista de Llagostera el dia 23 d'abril d'en
guany. 

SESSIÓ DEL DIA 28 DE MARÇ DEL 1984 

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

2.0".— Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.6r.— Llicències d'obres: denegar llicència a Josep 
Bazàn Vilaldach per considerar no justificat el caràc
ter de forestal de l'edificació que es pretén realitzar 
en el paratge "Can Crispins; concedir llicència a Josep 
M.a Aguilera i M.a Àngels Criado per a realitzar una 
vivenda unifamiliar entre mitgeres a l'Avinguda Cani
gó; concedir llicència a Josep Mallorquí Morató per 
col·locar sòcol de pedra a la seva propietat del carrer 
Àlvarez núm. 21; denegar llicència a Alfio Fulginei 
per a construir una vivenda unifamiliar aïllada a la 
Urbanització La Mata, per la manca de serveis urba
nístics en què es troba; denegar llicència a Josep Ga-
barron Sànchez per a la construcció d'una tanca de 
parcel·la a la Urbanització Can Gotarra; denegar pròr
roga de llicència d'obres sol·licitada per Alfonso Tor
rejón, per a la construcció d'una vivenda unifamiliar 
aïllada a la Urbanització La Canyera. 

4.rt.- Aprovar relació de factures per un import 
total de 567.855'- pessetes. 

5.è.- Aprovar la compra de material per a l'acondi-
cionament dels locals socials de la Guarderia i la Llar 
del Pensionista. 

6.è.- Deixar sobre la taula els pressupostos de les 
obres d'acondicionament dels locals de Creu Roja, ja 
que no pot realitzar-se la inversió en aquests mo
ments. 

7.è.- Deixar sobre la taula la proposta d'instal.la-
ció de comptadors d'energia reactiva. 

8.è.- Aprovar l'adquisició de material d'equipa
ment necessari per a cada membre de la policia mu
nicipal. 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

SESSIÓ DEL 7 DE MARÇ DEL 1984 

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

rebuda. 
3.er.- Aprovar els comptes de la Comissió del 

"743 Aniversari del Privilegi del rei Jaume I", amb 
un total d'ingressos de 265.055'- ptes. i un total de 
despeses de 262.008'- ptes. 

4.rt .- Aprovar la liquidació del Pressupost Ordina
ri del 1983 amb un superàvit de 6.900.719'- ptes. 

5.è.- Aprovar el compte liquidació del recaptador 
municipal de l'exercici del 1983. 

6.è.- Aprovar amb caràcter definitiu i per unanimi
tat els Projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació de la 
Urbanització Mont-Rei per a la constitució d'una En
titat de manteniment i conservació. 

7.è.— Aprovar per unanimitat, la subvenció de les 
possibles pèrdues de la Festa Major d'enguany, fins a 
300.000'- ptes. 

8.è.— Denegar les sol·licituds de Miquel Vert i de 
Joan Tarinas per a la creació del Subgrup d'Adminis
tratius de l'Administració General, i nomenar Joan 
Tarinas com a Cap de Negociat. 

9.è.— Aprovar per unanimitat cobrir en propietat 
la plaça vacant de guàrdia de la Policia Municipal, 
convocant oposició lliure per a la seva provisió en 
propietat. 

lO.è.- Augmentar en un 6,5 per cent les retribu
cions bàsiques i complementàries dels funcionaris i 
personal laboral al servei de l'Ajuntament, i serveis 
especials de la Policia Municipal 

1 l . è . - Aprovar inicialment, per unimitat, el Regla
ment de Règim Interior de la Policia Municipal. 

12.è.— Aprovar per unanimitat nomenar plaça Ca
talunya els sectors del carrer Àlvarez, Jaume I i Glo
rieta, que donen enfront de la plaça Catalunya resul
tant de l'ampliació per la conversió en plaça del 
terreny inicialment adquirit per "La Caixa". 

13.è._ Aprovar l'execució d'un pou d'abastament 
d'aigua potable al límit de termes. 

14.è._ Aprovar el Pressupost Ordinari i les Bases de 
la seva execució per a 1984, de manera inicial que
dant com a definitiva si durant el període d'exposició 
al públic no es presenten al·legacions en contra. 

15.è _ Aprovar les Contribucions Especials a apli
car per l'obra del col·lector entre la Travessia Plaça 
Barceloneta i passeig Romeu. 

SESSIÓ DEL 4 D'ABRIL DEL 1984 
1 .er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on._ Quedar assabentat de la correspondència 

oficial rebuda. 
3.er.- Revisar el contracte del servei de recollida 

d'escombraries. 

4.rt._ Revisar el contracte d'obres del Projecte del 
Col·lector entre la Travessera plaça Barceloneta i el 
passeig Romeu, amb un augment del 6'30 per cent. 

5.è.- Aplicació de Contribucions Especials del Col-
lector entre Travessera plaça Barceloneta i el passeig 
Romeu amb un augment del preu del contracte d'un 
6'30 per cent. 

6.è.- Aprovar els següents Projectes i Memòries va
lorades: —Projecte Col·lector carrer Canalejas. —Pro
jecte ajardinament carretera de Girona a Sant Feliu. 
—Memòria valorada del Dispensari Municipal, de 
9.476.732'- ptes. -Memòria valorada per a l'ajardi-
nament de la carretera de Girona a Sant Feliu, de 
1.394.750'- ptes. -Memòria valorada del Col·lector 
del carrer Costa Brava, de 4.0007,678'- ptes. -Pres
supost del Col·lector del carrer Canalejas, de 
2.802.408'- ptes. 

7.è.— S'acorda aprovar les següents prioritats d'ac
tuació en les Normes Subsidiàries: -PERI del Puig del 
General. -PERI de la carretera de Sant Feliu. -U.A. 
sectors Cal Curt, Can Rufí, Raset i Pons. -U.A. de 
Mont-ReL -U.A. de La Mata. -U.A. del sector CAVI-
SA. -Carrer Saragossa. -Travessera de la Baixada de 
Caldes. -Pla Parcial del Sector Industrial. 

8.è.— La Corporació queda assabentada de varis re
cursos d'alçada contra l'aprovació definitiva de les 
Normes Subsidiàries. 

9 è._ Aprovació de les Bases del concurs oposició 
per cobrir una plaça de Policia Municipal. 

10.è._ S'aprova inicialment les Bases d'Execució 
del Pressupost i el Pressupost d'Inversions del 1984, 
en la quantitat de 9.612.531'-ptes. 

ll,è._- Aprovació del contracte per a l'explotació 
del pou projectat als terrenys de la Sra. Calm. 

12.è._ Organització de viatge a les Institucions Ca
talanes de la Generalitat i el Parlament, per als alum
nes dels últims cursos dels Col·legis. 

13.è.— Instal·lació de llocs per a propaganda elec
toral. 

14.è.— S'aprova el repartiment d'intervencions dels 
Partits Polítics a l'emissora municipal durant la Cam
panya Electoral. 

SESSIÓ DEL 13 D'ABRIL DEL 1984 
1 .er._ Aprovació acta sessió anterior. 
2.on._ Quedar assabentada de varis recursos d'alça

da contra l'aprovació definitiva de les Normes Subsi
diàries. 

3.er.- Arranjar els camins rurals del terme de Lla
gostera amb un màxim de 400.000'- ptes. de despeses 
i sol·licitar, per a aquest fi, una subvenció de la Dipu
tació de Girona. 

4.rt .- Sotmetre a exposició pública l'avantprojecte 
d'urbanització de la plaça del Carril i de la construc
ció del Dispensari municipal. 
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A V A N T P R O J E C T E D ' U R B A N I T Z A C I Ó DE LA P L A Ç A D E L C A R R I L 

I C O N S T R U C C I Ó D E L D I S P E N S A R I M U N I C I P A L 

A - PLACA GRAN 

B - PASSEIO DE L' ESTANY 

C - PAS EMPEDRAT 

0-PASSEIG 

E -EQUIPAMENTS 

F -P1.ACA DE LES PALMERES 

1 - MUSEU 6-ENTRAMAT METÀL·LIC 

2 - SERVEIS 7 - PISTA PATINATGE 

3 - PÈRGOLA 8 - MONUMENT 

4 - TERRASSA 9 - lANC CONTINU 

5 - ESTANY 10 - PAmERDES 

Està a exposició pública, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, els dies feiners, i de 
les 12 a la 1 del migdia dels dies festius, a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 
l'avantprojecte d'urbanització de :a plaça del Carril i construcció del Dispensari 
Municipal. Adjuntem aquest croquis de la solució urbanística del sector. 

A N U N C I 

Els propietaris de finques que paguin 

Contribució Territorial Urbana i que les 

Normes Subsidiàries declarin la seva finca 

com a No Urbanitzable, poden adreçar-se a 

aquest Ajuntament que els indicarà el que 

s'ha de fer per a demanar el canvi a Contri

bució Territorial Rústica. 

UNA REFLEXIÓ 

ELECTORAL 

Pocs catalans deixen de voler el poder 
autonòmic. Ésser manat des d'un govern 
central satisfà a poca gent. Per això, quan 
parlem d'Eleccions al Parlament de Catalunya, 
no estem parlant només d'una administració 
i d'una pugna entre partits; estem afirmant 
l'existència de la nació catalana per sobre de 
qualsevol sistema polític. No participar el 
proper dia 29, més que un vot negatiu per a 
tots els partits pol/tics, que beneficia els 
menys positius des d'un punt de vista perso
nal, suposa un acte negatiu de deixar-se 
governar i un vot negatiu per a Catalunya. 


